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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir 

hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve 

yüzde 19’da sabit tuttu. Gerek Piyasa Katılımcıları 

Anketinde gerek piyasa anketlerinde politika 

faizinde değişim beklenmemekteydi. 

Piyasa Katılımcıları Anketinin detaylarında 2021 yıl 

sonu TÜFE beklentisinin yüzde 11.8’den yüzde 

12.1’e, 24 ay sonrası için TÜFE beklentisinin yüzde 

10.0‘dan yüzde 10.2’ye yükseldiğini gördük. Mayıs 

ayında TÜFE yüzde 16.6 olurken, gerçekleşen 

enflasyona göre (ex-post) mevcut politika faizi 

üzerinden hesaplanan reel faizi yüzde 2.1 

düzeyindedir.  

Dün gerçekleştirilen Fed FOMC toplantısından 

piyasa beklentisine paralel olarak faiz değişimi 

çıkmadı ve politika faizi yüzde 0-0.25 aralığında 

kaldı; aylık en az 120 milyar dolar tutarındaki tahvil 

alım programında ise bir değişikliğe gidilmedi. 

Karar metni Fed üyelerinin enflasyon ve büyüme 

oranlarına ilişkin tahminlerinde yükselişe işaret etti. 

Önceki toplantı tahminlerinde 2024 yılına kadar faiz 

artışı öngörülmezken, bu toplantıda 2022'ye kadar 

faizin mevcut seviyede korunacağı, 2023 yılında 50 

baz puanlık faiz artırımı yapılacağı tahmin edildi. 

Nitekim basın toplantısında Fed Başkanı Powell, 

tahvil alımlarını azaltmaya başlamanın 

konuşulduğunu kabul ederken bunun ne zaman 

olacağına ilişkin bir sinyal vermedi. Bu durum, para 

politikasında, önceden tahmin edilenden daha hızlı 

bir sıkılaşma anlamına gelirken, küresel risk iştahı 

açısından da olumsuzluğa işaret etmektedir. Ayrıca 

Fed’in duruşunda net bir değişimin başlangıcı 

olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Bugünkü PPK toplantısı sonrası açıklanan karar 

metnine baktığımızda ise bunun izdüşümlerinin 

henüz yansımadığını görmekteyiz.  

Kararda öne çıkan diğer noktalar ise şu şekilde: 

Kurul, bir önceki metinde para politikasındaki 

“mevcut duruşun sürdürüleceğine” ilişkin ifadeyi 

“mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” 

şeklinde daha vurgulu hale getirirken öncelikli 

olarak küresel düzeyde emtia fiyatlarındaki artış 

eğiliminin bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık 

maliyetlerindeki artışla uluslararası ölçekte üretici ve 

tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmasını 

neden göstermektedir. 

Yurt içinde ise salgından olumsuz etkilenen hizmet 

sektörü ile turizmdeki zayıf seyrin canlanmaya 

başladığına dikkat çekilirken, ithalat fiyatları 

kaynaklı maliyet unsurları ile talep koşullarının 

enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya 

devam ettiğine dikkat çekilmektedir. 
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